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L Előzmények

Az tnkormányzat tulajdonát képezó Budapest VIII., 35309 helyrajzí szátmonnyilvántaľtott,
teľmészetben a Budapest vlil., Magdolna u. 20. sz6lm a|atti, 24 m2 alapterülettĺ, utcai
bejáttatű', földszinti nem lakás célri helyiség bérlője Simon orsolya Márta egyéni vá|Ia|koző, a
20t2. augusztus 03-an kelt, határozat|an idejű bérletí szetzoďés alapjan. A helyiséget a bérlő
szeszmentes vendéglátás, btifé cé|jfuahasznáija. A bérleti szerződéskĺjtéskor abér|ó 87.565,-
Ft osszegű óvadékot fizetett.

Simon Oľsolya ľ'llárta egyénĺ vállalkozó béľlő (székhely: 1102 Budapest' Kőľosi Csoma
Sandor út 15.; nyilvántartäsi szőłm: f9635086; adőszám: 6592f406-f-42) és a Forza Fľed
Vendéglátóĺpaľi, Rendezvényszervező és Szolgáltató Kft. (székhely: 1073 Budapest, osvát
u. 9.; Cg.: 01-09-985082; aďőszám: 23929953-2.42; képviseli: Réti Lajos) köztjs kéľelmet
nyíjtottak be a fenti helyiség béľleti jog átađásáľlak a tulajdonos ńszétőI tortéĺo
engedéIy ezés e célj ából.

A Foľza Fľed Kft a bérleti jog átaďőjával azonos, szeszmentes vendéglátás, büfé cé|jára
kívánja használni a helyisóget, a bérleti jogviszoný határozott időre, 5 évre kívánja megkötni.
A leendő bérlő nyilatkozott, hogy vállalja a bérbeadő feltételeit a bérleti jog átnlházása
kapcsán.

Díjbeszedési Csoportunk által kiadott ígazolás szeľint Simon orsolya Márta béľlőnek f013.
szeptembeľ 30. napjáig lejárt bérleti és egyéb díjtartozása nincs. A bérlő a bérleti díjat mindig
pontosan hatráridőben egyenlítette ki.

il. A beteľjesztés indoka

A bérleti jogviszony átruházása bérbeadói döntést igényel, amely indokolja a jelen
előterjesztést.

III. Tényállási adatok

Jelenlegi béľleti díj előíľás: 18.148,. Ft/hó + Áfa.

Az onkormányzatotterhelő jelenlegi uzeme|tetési köItségfizetésikötelezettség 6.198,- Ft/hó.



A 35309 hľsz-ú, 24 m" alapterületú, utcai bejáratú', földszinti helyiségnek az Ingatlanvagyon-
kataszterben nyilviíntartott becsült forgalmi értéke:2.290.000,- Ft. A béľleti díj megállapítása
az aktuális forgalmi érték I00 %o-áĺnak figyelembe vételével kerül megállapításra. A
helyiségben folyatott tevékenységhez tartozó bérleti díj a nyilvántartási éÍték 6voĄ,,3ZZZ
11.450'. Ft/hó + Afa.

Iv. A diintés taľtalmának ľészletes ĺsmeľtetése

Javasoljuk a tulajdonosi hozzájárulás megadását a Budapest VIII, Magdolna u 20. szám
alatt |évő 35309 hrsz-ú. 24 mz alapterületű utcai bejáratú, fcjldszinti helyiség béľleti joganak
átnlházásáłloz a Eorza Fľed Kft ľészére. A bérleti jogviszony a leendő bérlő kéĺésére
tekintettel határozott időtartamľa, 2018. december 3l-ig jön létľe, szeszmentes vendéglátás.
büfé céljára 18.148,. Ft/hó + Áfa béľletĺ +kozuzemi os ttĺttĺn szo|gáItatási díjak osszegen.

A bérleti jogviszony átvéteIe során a Foľza Fľed Kft 6 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő,
azaz 138.290'. Ft összegű szeľződésktitési díj megfizetésére kotelezett.

v. A döntés célja' pénziigyi hatása

Javasoljuk a fenti helyiség további bérbeadását a bérleti jogot átvenni szánđékoző Forza Fred
I(ftrészére. meľt ebben az esetben az onkormányzat továbbra is, folyamatosan béľleti díj
bevételhez jut, amelyből fedezhető a helyiség közos költsége, továbbá a szerződéSkötéSi díj
plusz bevételt jelent.

Jogi képviselőnk tájékoztatása szerint a bíróság más esetben ítéletében elismerte a bérleti jog
áLtruházóLsőLt annak ellenére, hogy a bérleti jogot áłtvevő kételmezó, abér\eti szeľződést nem
ktjtötte meg az onkormányzatta|. Ezért javasoljuk a hozzájőĺruIás kiegészítését arra
vonatkozóan, hogy a hozzá'járulás abban az esetben lép életbe, ha a bérleti jogot átvevő
kére|mező ab&Ieti szerződést megköti, és azt egyoldalú kötelezettségvá||a|ő nyilatkozattal
kiegészíti. Eĺmek meg nem tt'ľténtéig a hatáltozat meghozatalźnak időpontjában érvényben
lévő bérleti szeruődés szeľinti bérlőt ismeri el bérlőként a bérIeti szeľződésben foglalt
feltételek szerint.

A hel yis é g b éľl eti j o ganak átĺ'lházás a p énzigy i f edezetet nem i gényel .

VI. Jogszabályi köľnyezet ismeľtetése

Az onkormáĺyzat tulajdonában álló nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásrának

feltételeiľő| szó|ó 35l20I3. (VI. 20.) szźtmú' Budapest Józsefváľos onkormányzati rende\et 2.

$ (1) a Kt. _ a rendeletben meghatározott feladat- és hatáskör megosztás szerint _

önkormányzatibérbeadói dontósľe a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot jogosítja fel.

Az 1993. évi LXXVII. tv. 42.g (1) bekezdése alapján abéfló a helyiség bérleti jogát a

bérbeadó hozzájáruIásával' másra áLtflÍtázhatja, elcserélheti, vagy a helyiséget albéľletbe
adhatja. Az eITe vonatkozó szerzőďést írásba kell foglalni. A (2) bekezdés szeľint
onkoľmanyzati he|yiség esetén a hozzájátulás feltételeit önkormányzati rendeletben kell
meghatálrozní. A hozzájánllás nem tagadható meg, ha a cserélő féI az önkormányzat
ľendeIetében meghatározott feltételeket vállalja.

A Rendelet 19. s (2) bekezdése értelmében a bérbeadói hozzájárulásról vagy annak

megtagadásáról a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dönt. A 19. $ (3) bekezdése

éĺtelmében a bérbeadói hozzájárulás feltételeként kiköthető, hogy a bérlőnek vállalnia kell,
hogy a szerződésmódosítástól kezdve megfizeti az újonnan megáIlapított bérleti díjat.

A20. $ (1) bekezdés érte\mében a bérbeadói Itozzájám|ásról való nyilatkozat_ abérlő á|taI

harmadik személlyel kdtött megállapođás alapján _ abér|ó kérelmére adható ki. A bérbeadói

hozzájárulásról előzetes nyilatkozat is adható. A (2) pont alapján a bérbeadói nyilatkozat
kiadása előtt a bér|őto| és a bérbeadói hozzájźniáłssal ériĺtett haľmadik szeméIytő|



nyilatkozatot kell kérni, hogy vállaljak-" a béľbeadó áIta| _ a felhívással egyidejrĺleg _ közölt
feltételek telj esítését.

A kérelem elbírálásakoľ a bérleti díj megállapítása a Rendelet 14. Š (1) bekezdése, és a
248/20L3. (VI. 19.) számú,Képviselő-testületihatźrozatszerinttörténik. A248/2013. (VI. 19.)
számú' Képviselő-testĹilet határozatának 7. pontja a|apján a helyiségbéľ alapjául a
helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. más határozata szęrint aktualízált beköltözhető
foľgalmi éľtékélrek I00 vo-a szolgál. A Képviselő-testületi határozat II. fejezet 8. a) pontja
ételmében, a helyiségben végezni kívánt tevékenység figyelembevételével történik a bérleti
díj meghatáĺozása, az utcai helyiségben töľténő szeszmentes vendéglátás tevékenységhez
taĺtoző szotző 6 7o.

A Rendelet 2I. Š (1) bekezdése alapján bérleti jog átruházása esetén a béľbeadó
szerződéskĺitési díjat jogosult fe|számítani, amelynek mértéke a bérleti jogviszony
fennállásanak váľható időtartama alapjźn keľül meghatátozásra. A díj mértéke határozat\an
ideju szeruődés esetén hat (6) havi bruttó béľleti díjnak megfelelő összeg.

A Rendelet 19. $ (3) d) pontja al'apján a bérIo a béľleti szetzodés megkötését mege|őzoen
kĺiteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díj cisszeget óvadékként megfizetni, továbbá
koteles a 19. $ (3) c) pontja alapján kozjegyző előtt egyoldahi kötelezettségvállaló nyilatkozat
megtételére.

Fentiek a|apjźn kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a bérleti jog átruházásáva| kapcsolatos
dontését meghozni szíveskedjen.

Határozatijavaslat

.év. (...hó....nap). számú' Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságíhatározat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1' hozzájárul Simon oľsolya Márta egyénĺ vállalkozó bétlő á|ta| bérelt Budapest vI[.'
35309 he|yrajzi számon nyilvantartott' teľmészetben a Budapest VIII.' Magdolna u.20.
szźłm a|att ta|ó]ható, 24 m, alapterületű, önkoľmányzati t|iajdonú, utcai, fĺjldszinti
helyiség bérleti joganak átnlházásáůloz aForza Fľed Kft részére,hatfuozott időre' f0I8.
decembir 3I-ig, szeszmentes vendéglátás. büfé cé|jfua,1'8.148,. Ft/hó + Áfa béľleti +
ko zizemi- é s ktiltjnszo |gá|tatási díj ak ĺi s s ze gen.

2. A bérleti szeruődés megkötése előtt a Foľza Fľed Kft. 6 havi bruttó béľleti díjnak
megfelelő összegű, azaz 138.290,. Ft szerződésktitési díjat köteles megfizetni.

3, bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkoľmáłnyzat tulajdonában á11ó nem
lakás céljáľa szo|gálő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.)

szźĺmtiBudapest lőzsefvárosi Önkormáĺyzatirendelet 19. $ (3) d) pontja a|apjánabér|ő a

bérleti szerződés megkötését megeIozoen köteles a béľbeadónak 3 havi bruttó bérleti díj
összeget óvadékként megfizeĺri, továĺbbáł köteles a 19. $ (3) c) pontja alapjánkozjegyző
előtt eg yo ldalú kötele zetts é gv álIaló nyi l atk o zat me gtétel ére.

4. a bérbeadóíhozzájárulás abban az esetben lép életbe' ha a béľIeti jogot átvevő Foľza Fred
Kft a jelen határozatban foglaltaknak eleget tesz, azaz az ővadékot és a szerződéskötési
díjat megfizeti, a bérleti szerzőđést a|áfuja és azt egyoldalú kötelezettségváI|aló
nyilatkozatta| kiegészíti. Az onkoľmanyzat ezek megt<iľténtéig Simon Orsolya Márta
egyéni vállalkozó bérlőt ismeri el béľlőként az érvéĺyben lévő béľleti szerzodésben foglalt
feltételek szerint.



Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető ígazgatója
Határidő: 2oI3. októbeľ 28.
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